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En trevlig termin i Iowa! 

Innan avresan 

Jag valde att söka utbytesstudier för att få testa något nytt efter 3,5 år på KTH. Eftersom jag är 

uppvuxen i Stockholm ville jag också testa att bo på någon annan plats i världen. Då jag ville 

åka till ett engelsktalande land så blev USA ett ganska naturligt val. Jag ville prova på livet i 

en mindre stad så valet på Ames och Iowa State University (ISU) passade bra in. 

Förberedelserna var inte särskilt omfattande, och skolan skickade ut bra information om hur 

man skulle gå tillväga. 

 

Ankomst 

Skolan började den 14/1 men från den 6/1 var det obligatorisk ”orientation week” för 

”undergraduates” men som ”graduate” var väldigt få saker obligatoriska. Därför spenderade 

jag och två andra KTH-studenter mycket tid på att utforska campus och staden. Vi pratade 

också med ledarna för ”orientation week” och såg till att möta upp de på lunch nästan varje 

dag och följde med på vissa aktiviteter ändå. 

Under denna första tid så var det mycket sociala aktiviteter, utforska campus och Ames, 

registrering vid skolan och möten med det college man tillhörde (jag tillhörde College of 

Engineering). Det var även inflyttning till de permanenta boendena (om man bodde på 

campus) så det blev även ett par turer till Walmart och Target. 
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Ekonomi 

Från KTH fick jag ett resebidrag på 7000 kr som täckte en del av de kostnader som uppstod. 

Den enda obligatoriska avgiften som skolan hade var en ansökningsavgift på 40 USD som 

betalades i samband med ansökan. Därtill tillkom två avgifter på totalt 240 USD i samband 

med visumansökan. Beroende på vilka kurser man läser kan det även tillkomma extra avgifter 

utöver kurslitteratur.  

Jag tyckte att det var ganska billigt att leva i Ames. Löpande kostnader som mat och 

förbrukningsartiklar var billigare än i Sverige och även restauranger var ganska billigt. Det 

man inte ska glömma är dock att alla priser man ser i butiker är utan moms så priset blir alltid 

lite högre än det angivna. I många sammanhang tillkommer också dricks.  

Överlag hade jag dock ökade kostnader jämfört med en vanlig termin för att jag valde att 

passa på att göra och uppleva fler saker än vad jag gör annars. Jag gjorde två ganska 

omfattande resor och en hel del saker på helgerna. Men jag klarade mig bra på studiebidraget 

från CSN samt de pengar jag sparade ihop sommaren innan jag åkte. Ett tips är att söka 

stipendium från någon av alla de stiftelser som utlyser stipendium för KTH-studenter. 

 

Boende  

Jag valde att bo på campus i universitets bostäder då det kändes som det enklaste sättet att 

hitta bostad. Skolan garanterar inte att man kan få bostad via dem men då de aldrig är 

fullbelagda behöver man inte oroa sig för att inte få någonting. Bostäderna fördelas enligt en 

först-till-kvarn-princip så man får 

önska vilket boende man vill ha och 

sedan delas de ut. Jag hamnade i en 

lägenhet i området Frederiksen Court 

med tre amerikaner. Lägenheten 

bestod av fyra sovrum, kök, 

vardagsrum, badrum och en liten 

tvättstuga med tvättmaskin och 

torktumlare.  På bilden är det jag och 

mina lägenhetskompisar. 

  

Universitetet och studierna 

ISU har runt 35 000 studenter inom en mängd områden. Majoriteten studerar 

ingenjörsutbildningar men även design, språk, historia, lärarutbildningar och business är 

populära. Undervisningen sker på engelska och skiljer sig en del mot undervisningen på KTH. 

En större vikt ligger på hemuppgifter/läxor som man kan ha till varje lektion. Oftast så spelar 

också alla uppgifter under hela terminen in i slutbetyget. Även närvaro på lektionerna 

betygsätts och man for bara missa ett visst antal lektioner innan det påverkar betygen negativt. 

Generellt tyckte jag att tempot på undervisningen var lägre än på KTH men nivån på 

undervisningen var helt okej. Lite lägre än på KTH men fortfarande på en bra nivå.   
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Kurser 

För mig var det ganska stora problem med kurserna. Till att börja med gavs inte alla de kurser 

som skulle ges under terminen och sedan återspeglades inte innehållet särskilt väl av 

kurskatalogen heller i en del fall. Därför blev det så att jag läste en del kurser som det inte var 

tänkt att jag skulle läsa. Jag läste i alla fall fyra kurser som totalt var värda 9 credits.  

SPAN 101: Elementary Spanish 1 

Grundkurs i spanska. Trevlig kurs men mycket läxor. Fokus ligger på att man ska lära sig 

genom att prata språket. Hade en riktigt bra lärare som hette Brody Dingel. 4 credits. 

EM 327: Mechanics of Materials Laboratory 1 credit 

En lab-kurs i hållfasthetslära. Materialet var intressant men kändes inte som jag lärde mig 

särskilt mycket då fokus bara var på att man skulle få rätt siffror och inte förstå vad som 

hände. Lab-assistenten var heller inte intresserad av att hålla i kursen.  1 credit. 

EM 569: Mechanics of Composite and Combined Materials 

Kursen handlade om de mekaniska egenskaperna hos främst fiberkompositer. Intressant ämne 

men kursen är inte särskilt djup, man berör en mängd ämnen ytligt. 3 credits. 

KIN 158: Tennis 

Jag valde denna kurs bara för att läsa något helt annorlunda än det som finns på KTH. Denna 

kurs går inte att tillgodoräkna men det var roligt ändå. Kursen pågick andra halvan av 

terminen. 1 credit. 

 

Staden och landet 

Trevligt är det ord som bäst beskriver både Ames och folket i Iowa bäst. Det finns något som 

kallas ”Iowa-nice” eller ”Midwest-friendly” vilket innebär att folk hälsar och småpratar bara 

för att vara trevliga. Detta var lite överväldigande i början men jag vande mig snabbt. Jag 

tyckte om Ames som stad men det är verkligen en studentstad. Det finns inte särskilt mycket 

utanför campus men det finns alltid något att hitta på. Den större staden Des Moines ligger 

också inte ens en timme bort om man vill lämna Ames.  

Fritid och sociala aktiviteter 

Det finns mycket att göra på fritiden. 

Det finns riktigt bra möjligheter att 

träna. Skolan har en mängd 

idrottsanläggningar inklusive två 

gigantiska gym (som är gratis som 

student!). Det anordnas också så 

kallade ”intramurals” (turneringar) i 

en mängd olika idrotter. Jag testade 

på broomball, vilket är en oerhört 

märklig sport men fantastiskt rolig! 
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Vidare finns det över 800 olika klubbar man kan engagera sig i. Jag var aktiv i Society of 

International Engineers (SIE) som är öppen för studenter vid College of Engineering som 

vill/har eller är utomlands och studerar. Månadsvisa möten kompletterades med ”fundraisers”, 

sociala aktiviter samt en ”farm trip” där vi besökte en riktig bondgård samt campade. 

Rekommendationer  

Det finns en organisation som heter Outdoor Recreation Program (ORP) vid skolan som 

arbetar med friluftsliv. De anordnar båda dagsturer och veckolånga resor med exempelvis 

klättring, skidåkning, mountainbike och vandring. Jag var på två resor med dem, en under 

spring break och en efter skolans slut. Allt ingår i resorna, mat, boende och utrustning och 

leds av engagerade studenter som arbetar för ORP. Skolan subventionerar också deras 

aktiviteter vilket gör de väldigt prisvärda.  


